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SVAR: HØRING - NYTT KOMMUNALT PASIENT- OG BRUKERREGISTER

Det vises til brev av 02.07.2015 «Høring - nytt kommunalt pasient- og brukerregíster».
Fylkeseldrerådet i Troms har behandlet høringen i sitt møte 18. september 2015, og vedtatt
følgende høringsuttalelse:

«Fylkeseldrerådet i Troms har fått tilsendt høringsnotat og har behandlet dette på
følgende måte: Notatet er sendt ut til alle rådets medlemmer med svarfrist, og
arbeidsutvalget har så utformet svaret på høringsuttalelse. Dette for å svare innen fristen
1. oktober 2015. Fylkeseldrerådet kommenterer først en del punkter og kommer tilslutt
med sin uttalelse.

Fra brukersynspunktet er det behov for å få sikrere og mer enhetlig praksis for innsamling
av de pasientopplysningene som lagres i registrene.

Høringsdokumentet slår fast at Norsk pasientregister i overskuelig fremtid skal baseres på
de kommunale registreringene slik som de foreligger i dag. Dagens registreringer vil
fortsette å stå i nasjonale registre. Da blir det særlig viktig for pasienttrygghet og for
statistiske analyser å få kvalitetskontroll på rutiner for innsamling av fremtidige
pasientopplysninger.

Fylkeseldrerådet konstaterer at notatet er klar i sin tale, bl.a. i pkt 3.7, tannhelsetj enesten.

I dag:
Mange pasienter etterspør ikke hvilke opplysninger som er vektlagt og lagret om dem i
den kommunale helse-oversikten, og data er gjerne innsamlet til ulike formål (behov for
hjemmehjelp, for tildeling av hjelpemidler, for avlastningsopphold, for varig
sykehjemsplass, og for annet) og skjer ofte uten at pasienten får kjennskap til
innsamlerens bakgrunn og instruks.

Spørsmål:
- Finnes det pålagt instruks som skal følges for innsamling av personopplysninger?
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- Hvor godt er ansatte, brukere og brukerrepresentanter gjort kjent med forskrift, og med
eventuell instruks?

- Vil dagens system sikre at instruks og målsetting blir gjort kjent for pasienten/
brukeren/ evt. brukerrepresentant/ pårørende, før en kommunal kartleggingssamtale?

Dersom en stor del av den kommunale pasientjournalen i dag bygger på skjønn fra
kommunale saksbehandlere, hvorledes sikres da fastlegens data om pasienten?

Fvlkeseldrerådet i Troms uttaler:

Fylkeseldrerådet forventer at brukermedvirkning og kvalitetssikring ved
innhenting av pasientopplysning vektlegges ved utarbeidelse av de nye forskriftene»

Med vennlig hilsen

Line Samuelsen
Sekretær for fylkeseldrerådet i Troms

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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